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RAKENTAMINEN

TORI VIITTÄ
VAILLE VALMIS
Kaupungin keskustaa koristanut toriremontti on loppusuoralla. Työt ovat sujuneet lähes
suunnitellusti ja aikataulumuutokset ovat olleet pieniä. Torin virallisia avajaisia vietetään
yhteisessä juhlassa marraskuun 25. päivä joulunavauksen yhteydessä.

T

oriparkki avattiin lokakuun alussa, ja parkkimatkalla moni on jo käynyt tepastelemassa myös torin kannella. Lokakuun alussa kivitöistä oli tekemättä enää alle viidennes ja torilava sekä torin keskelle
rakennettu vesilähde ovat lähes valmiit. Pinnan rakentaminen jatkuu edelleen. Siksi esimerkiksi mar-

rasmarkkinat 8.–9.11. pidetään vielä kerran kävelykadulla.
Tuleva tori sitoo ympäröivät korttelitkin samaan
kokonaisuuteen: taidemuseolta alkava sininen virta
jatkuu torin läpi Torikatuun asti. Vapaudenpuiston
päähän tulee kolmas puuportti, samanlainen joita
torialueella on jo ennestään kaksi. Uniikkia on sekin,
että torin vesilähteessä virtaa keväällä puhdas vesi,
jota voi juoda ja täyttää siinä vaikka oman vesipullon.
Toriremontin yhteydessä myös ydinkeskustan liikennejärjestelyt ja kadut päivittyvät. Siltakatu on jatkossa lämmitetty torin kulmalta Kirkkokadulle, taidemuseo Onnin kortteliin asti. Pyöräilijöiden kulku kes-


Millainen tori oli
ennen vanhaan?
Tori 170 -näyttely
Pohjois-Karjalan museo Hilma,
Koskikatu 5
27.9.–27.1.2019

kustassa paranee huomattavasti: uuden kävelykadun
yhteyteen tehdään pyöräilijöille oma puna-asfaltoitu reitti ja torin läheisyyteen tulee lähes 500 pyörälle
pysäköintiteline ja suurin osa paikoista on katettuja.
Taksiasema palaa remontin valmistuessa torille entiselle tutulle paikalleen. Koko keskustan ilme
on viimeistelty, kun ensi vuonna remontoidaan vielä Vapaudenpuisto. Ne työt eivät vaikuta enää liikenteeseen.

Lue lisää

www.joensuunuutiset.fi/
tori-lahes-valmis

JOENSUU

RAKENTAMINEN

Vuokrahintojen uudistus
laskisi uusien
omakotitonttien hintaa
Astuessaan voimaan kaupunkirakennelautakunnan vyöhykehinnoittelupäätös nostaisi keskustan
läheisyydessä olevien vanhojen omakotitonttien vuokraa. Uuden hinnoittelun vaikutukset näkyvät vuonna
2019 päättyvissä, uusittavissa sopimuksissa ensimmäistä kertaa vuoden 2020 alusta alkaen.

U

usilla vuokratonttialueilla Karhunmäessä, Multimäessä ja Reijolassa sekä Utrassa, Rantakylässä ja kantakaupungin ulkopuolisilla alueilla päätös jopa laskisi vuokria. Hinnoittelupäätös ei
muuttaisi voimassa olevia 50 vuoden sopimuksia, joissa hinta on sidottu elinkustannusindeksiin.

KOLUMNI

Tasapuolisempaa alueille ja
vuokralaisille
– Tonttien vyöhykehinnoittelu tasapuolistaisi alueiden ja tontin vuokralaisten
kohtelua. Hinnoittelu huomioi tontin arvon, johon vaikuttaa muun muassa etäisyys keskustasta ja palveluista, kaupungingeodeetti Kalle Sivén kertoo.
Hinnoittelu toisi suurimmat muutokset tonteille, joilla vuokra on jäänyt jälkeen maan arvon kehityksestä. Tämä tarkoittaa vanhoja asuinalueita, joilla sopimus uusitaan tai tontti siirtyy uudelle
vuokralaiselle.
Hinnoittelun muutoksista tiedotetaan
hyvissä ajoin ennen sopimuksen päätty-

Mikään vähempi
ei voi olla
Joensuun kaupungin
tavoitteena.

mistä. Sopimuksia uusittaessa hinnoista
annetaan kolmen vuoden ajalta 30 prosentin alennus.
Tonttihaku alkaa
Tonttihaku alkaa torstaina 25.10. kello 8 ja päättyy keskiviikkona 14.11.
kello 15. Haussa noin 80 tonttia Marjalassa, Multimäessä, Karhunmäessä, Niittylahdessa, Hammaslahdessa
ja Heinävaarassa. Rakentaminen tonteilla alkaa toukokuussa 2019.
– Karhunmäestä, Marjalasta ja Multimäestä luovutukseen tulee paljon puistoon rajoittuvia tontteja. Läheisyydessä
on päivähoitopaikkoja, liikuntapaikkoja
ja Karhunmäessä ja Marjalassa alakoulut, Sivén lopettaa.
Joensuun tonttivuokrat ovat linjassa
naapurikuntiin. Kontiolahden Kylmäojalla
tontin vuokra on 1 euroa neliöltä ja Joensuun Karhunmäessä 1,08 euroa. Kysyntä on myös hyvä, kaikki kantakaupungin
alueelta vuosittain luovutettavat tontit
ovat menneet nopeasti.

Opiskelijat ovat
Joensuulle tärkeitä
Joensuu on opiskelijakaupunki. Opiskelijoiden määrä kaupungissa on tänä
syksynä kasvanut entisestään Itä-Suomen yliopiston keskitettyä opettajankoulutuksensa Joensuun kampukselle. Joukko on suuri ja näkyy kaupungissa usein eri tavoin. Opiskelijat
työskentelevät yrityksissä sekä toimivat aktiivisesti seuroissa, yhdistyksissä ja kulttuurin saralla. Opiskelijat ovat
myös veronmaksajia ja kuluttajia, jotka
käyttävät monipuolisesti tarjolla olevia palveluita.
Joensuu ei pysty kilpailemaan opiskelijoista sijainnillaan suurempien kaupunkien kanssa. Siksi valttinamme täytyy olla monipuolinen koulutusvalikoima ja ensiluokkainen koulutus.
Kaupungin tehtävänä on huoleh-
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tia, että opiskelun ulkopuolella opiskelijoille on mielekästä tekemistä, palvelut toimivat, opiskelija viihtyy ja tuntee
olonsa kaupungissa turvalliseksi. Kaupunki kehittää myös aktiivisesti rooliaan opiskelijoiden harjoitteluiden toteuttamispaikkana. Hyvin sujuvat ja
opiskelijan tavoitteet täyttävät harjoittelut ovat oleellinen osa kaupungin työnantajaimagon rakentamista.
Mitä kaikkea kaupunki tavoittelee
opiskelijoihin kohdistuvilla toimillaan?
Ensisijainen tavoite on, että opiskelija
viihtyy kaupungissa ja tuntee sen opiskeluaikana aidosti omakseen. Kaupungissa viihtyvän opiskelijan kautta positiivinen kaupunkikuva leviää laajemmalle ja toimii koulutusvalikoiman
sekä laadukkaan koulutuksen ohella

vetovoimatekijänä uusille potentiaalisille opiskelijoille.
Opiskelijoiden viihtyvyys lisää kaupungin elinkeinoelämän taloudellista
aktiivisuutta, luo työpaikkoja ja toivottavasti tätä kautta houkuttelee entistä
useamman opiskelijan jäämään asumaan ja työskentelemään Joensuussa
myös valmistumisen jälkeen. Positiivisuuden kierre parhaillaan johtaa kaikkeen tähän ja mikään vähempi ei voi
olla Joensuun kaupungin tavoitteena.
Opiskelijat ovat elintärkeä osa kaunista vireää kaupunkiamme.
Jani Kaasinen
hyvinvoinnin kehittämisjohtaja
puh. 050 566 5847
jani.kaasinen@joensuu.fi

Tiesitkö että…

80
Noin omakotitalotonttia haettavana
loka–marraskuussa

somesta nostettua
“Hieno juttu saada lisää taidetta
kaupunkikuvaan! Harmillista, ettei
tänne Rantakylään.“

“Tavoite on palvelutason
parannus, joka lisää pysyvästi
matkustajamääriä.”

Mari Eronen Twitterissä uusista
keskustan muraaleista

Elonheimo (vihr.) kuntalaiskortista
linja-autoliikenteeseen

KIIHTELYSVAARA

NYT TAPAHTUU
JOENSUU

Valtuustosalista

TAPAHTUMAT

TAPAHTUMAT

TAPAHTUMIA
JOENSUUSSA
loka–marraskuussa
Poimintoja tapahtumatarjonnasta
kerätty lokakuun alussa,
muutokset mahdollisia.
KESKUSTA
to 11.10. kello 18
Metsän juhlat -syyskonsertti
Karhunmäen koulu,
Karhunkaari 28

Projektipäällikkö Teemu Laasonen ja
koordinaattori Niina Väyrynen saivat
keväällä järjestämässään tapahtumapalveluiden koulutuksessa seurakseen
Olli Keskinen.

Tapahtumat ja
yritykset ne yhteen
soppii!
Joensuun kaupungin tapahtumapalvelut herättelee yrityksiä ja
tapahtumia luomaan uudenlaisia yhteistyökuvioita, seuraavan
kerran kaikille avoimessa Tapahtumafoorumissa marraskuussa.
Huhtikuussa käynnistynyt Elinvoimaa tapahtumista -projekti on ehtinyt järjestää monenlaisia koulutustilaisuuksia tapahtumajärjestäjille
ja yrityspäättäjille. Kouluttajina on ollut huippuosaajia myynnin ja yritysyhteistyön alalta läheltä ja vähän kauempaa.
– Kummelin perustajiin lukeutuvan Olli Keskisen myyntipuhekoulutuksessa oli nauru herkässä. Olli nosti ravistelevalla tavalla vanhat
kissat pöydälle ja korosti joukosta erottautumisen merkitystä, kertaa
hankkeen projektipäällikkö Teemu Laasonen.
Hymylihakset lienevät koetuksella myös Rokumentin yhteydessä
järjestettävässä Tapahtumafoorumissa marraskuussa, kun tapahtumat ja yritykset laitetaan leikkimielisille sokkotreffeille. Kerubissa
päästään 15.11. seuraamaan kenet mahtaa tapahtuma tai yritys X valita kumppanikseen. Ja kukapa olisikaan osuvampi henkilö showta vetämään kuin Napakymppi-ohjelman juontaja Janne Kataja.
– Foorumissa tapahtumat ja yritykset saatetaan maankuulun juontajan johdolla ihan käsikynkkään asti, naurahtaa Laasonen. Tempausta seuraamaan on vapaa pääsy.
Laasonen muistuttaa yrittäjiä myös kaupungin uudesta maksuttomasta tapahtumakalenterista tapahtumat.joensuu.fi ja nimenomaan
sen Palvelut-ominaisuudesta.
– Yritysten kannattaa ilmoittaa itsensä sinne, niin tapahtumakävijät löytävät tapahtumapaikkojen läheisyydessä olevat palvelut,
Laasonen kannustaa.

la–su 13.–14.10.
Joensuun kalamarkkinat
Matkustajasatama
to–pe 18.–19.10. kello 12–16
Sinkkolan syyspaja
Sinkkolan kotieläinpiha,
Pesolantie 2
la 20.10.
Superdisco:
Kehitysvammaisten reivit
Ravintola Kimmel, Itäranta 1
la 27.10. kello 10
Joensuu 170 -luento:
Kaupungin merkkihenkilöitä
Carelicumin auditorio,
Koskikatu 5
KIIHTELYSVAARA
ti 22.10. kello 18
Kaupunginvaltuuston
puheenjohtajiston
keskustelutilaisuus
Suojapirtti, Tulrompsuntie 2
PYHÄSELKÄ
perjantaisin kello 10–13
Kohtaamisten kirpputori
Lahjanpuiston kerhohuone
TUUPOVAARA
ti 23.10. kello 9–12
Setlementtikerho: jooga
Nuorisotalo
UIMAHARJU
to 11.10. kello 13–15
Vanhustenviikon tanssit
Uimaharjun kirjasto
to 25.10. kello 13–15
Elsi Komun luento
”Onnellisuuden olemus”
Nuorisotila Uimaharjun
kirjaston vieressä

VALTUUSTON
PUHEENJOHTAJISTO KÄY
KIIHTELYSVAARASSA
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajat järjestävät
kaikille avoimen keskustelutilaisuuden maanantaina 22.10. kello 18–20 Kiihtelysvaaran Suojapirtillä osoitteessa Tulrompsuntie 2. Ilta alkaa kahveilla kello 17.30.
Ohjelmassa on valtuuston puheenjohtaja Juha
Mustosen tilannekatsaus Joensuun kaupungin
kuulumisista ja liikuntajohtaja Timo Heinosen ja
nuorisojohtaja Jouni Erolan puheenvuoro Kiihtelysvaaran liikunta- ja nuorisopalveluista. Valtuuston 1. varapj. Merja Mäkisalo-Ropponen puhuu
kaupunkilaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä ja illan vetää yhteen valtuuston 2. varapj.
Arto Pippuri. Mukana on myös hyvinvointijohtaja
Riitta Huurinainen.
Tilaisuus on osa valtuuston puheenjohtajien
kierrosta maaseutukaupunginosissa. Tervetuloa
keskustelemaan!

JOENSUU
TALOUS

KAUPUNGINJOHTAJAN
TALOUSARVIOESITYS
SUORANA VERKOSSA
Joensuun kaupunginjohtajan Kari Karjalaisen talousarvioesitys vuodelle 2019 ja siitä pidettävä infotilaisuus lähetetään suorana verkossa kaupungin Youtube-tilillä torstaina 25.10. kello 10. Info
lähetetään suorana verkossa nyt toista kertaa ja
se kestää noin tunnin.
Tulevan vuoden veroprosentit käsitellään kaupunginvaltuustossa maanantaina 29.10. Kaupunginhallitus käsittelee talousarviota kaksi kertaa:
tiistaina 30.10. ja maanantaina 19.11. Talousarvio
tulee valtuuston päätettäväksi maanantaina 26.11.
Tällöin suorana verkossa lähetettävä valtuustokokous alkaa poikkeuksellisesti jo kello 15.
Kaupungin Youtube-tili: www.youtube.com/
joensuunkaupunki. Lisätietoa talousarviosta:
www.joensuu.fi/talousarvio
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JOENSUU

OPISKELIJAT

Joensuussa opiskelijoilla on tärkeä rooli

TEKSTI JA KUVA Juho Kaasinen

Tämä juttu
myös viitottuna
www.joensuunuutiset.fi/
viitotut

Kaupungin tavoitteena on tarjota opiskelijoille puitteet, joissa he
tuntevat olonsa tervetulleeksi Joensuuhun.
Uusi lukuvuosi on täydessä vauhdissa
ja se näkyy myös kaupungin katukuvassa. Kaiken kaikkiaan Joensuussa on yli
20 000 opiskelijaa, ja meillä on myös
sen kokoon suhteutettuna eniten opiskelijoita Suomessa. Tänä syksynä Joensuuhun on siirtynyt myös hieman päälle 700 opiskelijaa Itä-Suomen yliopiston
Savonlinnan kampukselta kampussiirron myötä.
Opiskelijoilla on monenlaista osaamista ja se näkyy esimerkiksi kaupungin urheiluseuroissa ja kulttuuripuolella. Savonlinnasta saapuvat taito- ja taideaineisiin opiskelevat opettajaopiskelijat
tuovat kaupunkiin osaamista esimerkiksi taideaineisiin.
– Myös kaupungin puolelta tiedostetaan se, minkälaista osaamista opiskelijat tuovat tänne. Tavoitteena on tarjota opiskelijoille sellaiset puitteet, että he
tuntevat olonsa tervetulleeksi kaupunkiin, toteaa Joensuun hyvinvointipalveluiden kehittämisjohtaja Jani Kaasinen.

JOENSUU

Joensuun Elliltä valmistuu tänä syksynä kolme eri kerrostalorakennusta,
kaksi Niskakadulle ja yksi Itärantaan.
Yhteensä kolmeen rakennukseen tulee
217 uutta yksiötä.
– Opiskelijoiden hätämajoituksen tarve ei ollut tänä syksynä juurikaan suurempi mitä aiempina vuosina. Rakentamisen tavoite on vastannut tarpeeseen
hyvin, kertoo Kaasinen.
Itä-Suomen yliopistossa Savonlinnasta Joensuuhun siirtyneet kotitaloustiedettä opiskelevat Iida-Maria
Heinonen ja Oona Ritola ovat olleet tyytyväisiä Joensuuhun.
– Joensuu vaikuttaa opiskelijakaupunkina monipuoliselta. Tuntuu että täällä on paljon tapahtumia ja aktiviteetteja
opiskelijoille, jokaiselle on tarjolla jotakin,
toteaa Heinonen.
– Yhteisöllisyyden kannalta oli mukavaa, että saatiin Joensuuhun myös tuttuja opettajia Savonlinnan kampukselta, jatkaa Ritola.

Iida-Maria Heinonen ja Oona Ritola
muuttivat Joensuuhun Savonlinnasta.

Lue lisää
www.joensuunuutiset.fi/
opiskelijakaupunki

JOENSUU

NUORET

NUORET

TEKEMISTÄ
SYYSLOMALLE

Uusi nuorisovaltuusto
valitaan marraskuussa
Nuoret saavat jälleen äänestää uudet
edustajat nuorisovaltuustoon. Valtuusto toimii nuorten edustajana sekä yhteytenä päättäjiin. Se tekee esityksiä
ja aloitteita ja osallistuu lautakuntien työskentelyyn pyrkimyksenään kehittää nuorten oloja ja asemaa Joensuussa.
Ehdolle voivat asettua ja äänioikeutettuja ovat vuosina 2000–2005
syntyneet, Joensuussa kirjoilla olevat
nuoret. Ehdokasasettelu päättyy 12.10.
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Valtuustoon valitaan 20 jäsentä ja 20
varajäsentä kahdeksi vuodeksi. Yläkouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa äänestetään 13. ja 14.11. Ennakkoäänestyksessä Iso Myyssä 7.–8.11.
voivat äänestää myös ne nuoret, jotka
eivät käy koulua.

Joensuun nuorisopalvelut järjestää
syyslomalla 15.–19.10. nuorille toimintaa ympäri Joensuuta ja retken
Vuokattiin.
Nuorisotalot ovat avoinna ja tarjolla on esimerkiksi Enossa ja Uimaharjussa pelejä ja seikkailua alakoululaisille, Reijolassa ja Hammaslahdessa grillailua laavulla ja elokuvia,
Tuupovarassa lettu- ja peli-ilta, Rantakylän Bobolla ja Karsikon nuorisotilalla monipuolista tekemistä monena päivänä sekä Nuorisokeskus
Whisperillä yönuokkaria ja peliturnauspäivä.
Tiistaina 16.10. järjestetään retki
Vuokattiin SuperParkkiin ja Megazoneen. Hinta on 50 euroa, K789-kortilla
40 euroa. Torstaina 18.10. Kerubissa
on Aleksanteri Hakaniemen keikka,
jonka jälkeen on disco. Ennen keikkaa on myös ohjelmaa, josta vastaa
Enon ja Uimaharjun talotoimikunta.
Liput keikalle 10 euroa, K789-kortilla 5 euroa.

in english / НА РУССКОМ
www.joensuu.fi/english
www.joensuu.fi/russian

JOENSUU

ERITYISRYHMÄT

VAMMAISKORTTI
TUTUKSI
Suomessa otettiin käyttöön vammaiskortti kesäkuussa. Kortin käyttäjät voivat osoittaa tarvitsevansa
erityistä apua vaikkapa joukkoliikenteessä tai kulttuuri- ja liikuntatapahtumissa.
Kortilla saa etuja Suomessa tällä hetkellä 125 toimijalta. Joensuun
seudun busseissa ja Noutopoika-liikenteessä vammaisen avustaja saa
ilmaisen matkan, kun kortissa on Amerkintä. Myös VR on vammaiskorttikohde.
Joensuun kaupungin vammaisneuvoston sihteeri Pertti Virolainen
kannustaa palveluntarjoajia, yksityisiä tai julkisia, alkamaan vammaiskorttikohteeksi.
– Tämä olisi varmasti heille myös
hyvä markkinointivaltti, Virolainen lisää.

Kortin hakuohjeet ja
lista eduista
www.vammaiskortti.fi

tämä juttu viitottuna

www.joensuunuutiset.fi/viitotut

Lue Pidempi juttu

www.joensuunuutiset.fi/
nuva-vaalit2018

Ohjelma ja retket

www.nuortenjoensuu.fi/
loma-ajat

in english / НА РУССКОМ
www.joensuu.fi/english
www.joensuu.fi/russian
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KADUT

YIT HOITAA OSAN
KADUISTA
Joensuun itäisen ja eteläisen osan katujen, puistojen ja kaupungin yleisten
kiinteistöjen ulkoalueiden hoitotöistä vastaa jatkossa YIT Rakennus Oy.
Sopimus on voimassa lokakuun alusta syyskuuhun 2021. Aiemmin saman
alueen hoidosta vastasi Destia Oy.
YIT hoitaa seuraavat kaupunginosat: Hukanhauta, Karsikko, Niinivaara, Penttilä, Sirkkala, Karhunmäki,
Reijola, Niittylahti, Hammaslahti, Heinävaara, Kiihtelysvaara, Kovero, Tuupovaara, Eno ja Uimaharju.
Urakkaan sisältyvät myös kantakaupungin länsiosan kiinteistöjen piha-alueiden hoito.
Muiden kaupunginosien katujen,
puistojen ja yleisten kiinteistöjen hoidosta vastaa edelleen kaupungin tekninen keskus.
YIT:n sopimusalueeseen sisältyy
yli 230 kilometriä ajorataa, noin 130 kilometriä jalankulku- ja pyöräteitä, noin
60 hehtaaria puistoja ja yli 120 pihaaluetta. Urakan arvo on noin 1,2 miljoonaa euroa vuodessa.
Urakoitsija vastaa töistä itsenäisesti kaupungin asettamien laatuvaatimusten mukaisesti

JOENSUU

JOENSUU

KADUT

JOENSUU

RAVINTO

POISTA LEHDET
MYÖS KADULTA
Syksyllä päästään väriloiston lisäksi
nauttimaan haravoinnista. Tiesithän,
että tontin omistajan tai vuokralaisen
on puhdistettava katu tontin rajasta
aina kadun keskilinjaan asti?
Lisäksi tontinomistajan on huolehdittava enintään kolmen metrin
etäisyydelle tontin rajasta ulottuvan
nurmialueen leikkaamisesta ja siistinä pitämisestä.
Kaupunki huolehtii katujen puhtaanapidosta kaupungin julkisten
kiinteistöjen ja yleisten alueiden, kuten puistojen kohdilla. Myös polkupyörä- ja jalankulkutien ja ajoradan
välisen viherkaistan pitää kunnossa
kaupunki.
Lehdet voivat olla hyvin liukkaita, mikä lisää riskiä erilaisille onnettomuuksille ja lehdet myös estävät
sadeveden pääsyn kaivoihin, lisäävät epäsiisteyttä ja pilaavat katujen
rakenteita. Pidetään kadut siistinä ja
turvallisina!

lue lisää

www.joensuu.fi/katualueenhoito-ja-kunnossapito

LIIKENNE

KUVA Nina Mönkkönen

Mitä lautaselle voisi
laittaa?
Elintarvikeyrittäjät huomio! Polkka haluaa kuulla teiltä, millaista lähiruokaa
lautasille tulevaisuudessa laitetaan.
Polkka tekee ruokaa Joensuun kouluihin, päiväkoteihin, keskussairaalaan
sekä hoivakohteisiin. Polkka haluaa kehittää palveluitaan yhdessä alueen yritysten kanssa ja tarjota enemmän lähellä tuotettua ruokaa.
Polkka järjestää keskiviikkona 24.10.

JOENSUU

YMPÄRISTÖ

TERVETULOA
ILMASTOILTAAN

Suojatie nostaa
tunteet pintaan
Suojatie on eri kulkutapojen sulatusuuni, jossa kävelijät, pyöräilijät ja autoilijat kohtaavat. Suojatie nostaa tunteet pintaan ja siitä keskustellaan niin
somessa kuin kävelykadun penkeillä.
Itä-Suomessa tehtiin keväällä
avoin suojatiekysely, johon vastasi
myös 303 joensuulaista. Kyselyn mukaan kaikilla liikkujilla on parantamisen varaa. Huomiota herättivät autoilijoiden nopeudet suojateiden koh-

dilla ja se, ettei suojatien eteen aina
pysähdytä, vaikka viereisen kaistan auto on pysähtynyt. Puuttuvat heijastimet ja pyöräilijöiden valot sekä etuajooikeuden varomaton käyttäminen nousivat myös esiin.

lue lisää

www.joensuunuutiset.fi/
suojatiekysely

Ilmastokorttelit-projekti järjestää Ilmastoillan keskiviikkona 31.10. kello 17.30 alkaen. Tapahtuman aikana
on mahdollisuus osallistua erilaisiin
ilmastoaiheisiin pajoihin ja tutustua
vasta valmistuneeseen Nepenmäen
kouluun ja kirjastoon.
Pajoissa voi muun muassa opetella laittamaan puhelimen ja älylaitteen energiansäästötilaan, selvittää
hiilineutraalit askeleet -pelissä, mitä hiilineutraalius tarkoittaa sekä tutustua Joensuun ilmasto-ohjelmaan.
Opastetuilla koulukävelyillä tutustutaan koulun älykkäisiin tiloihin ja
Hiljanet-työpajassa hiilijalanjälki-oppimisympäristöön. Lisäksi kirjastolla
on katsottavana elokuva Pingviinien
matka. Tapahtuma ja elokuva ovat
kaikille avoimia ja ilmaisia.
100 ensimmäiselle vieraalle on
tarjolla kahvia ja pientä purtavaa. Lisätietoa tapahtumasta sosiaalisessa
mediassa @ilmastokortteli.

tilaisuuden, jossa pohditaan yhdessä
alan yritysten kanssa, millaisia ruokaannoksia Polkka voisi jatkossa tarjoilla. Tavoitteena on kehittää uutta, lisätä lähiruuan käyttöä ja saada entistä
maistuvampaa ruokaa.
Keskustelutilaisuus yrittäjille
ke 24.10. kello 14–16, Joensuun
Tiedepuisto, Minerva-kokoustila

JOENSUU

YMPÄRISTÖ

RUNO:
PUUTARHAJÄTE
Lehdet puista tippuu,
hiki virtaa kun
ukko haravan varressa hilluu.
Kiusaus on suuri,
helpompaa on kasa vain jättää
viereiseen metsään
ja katsoa käykö tuuri.
Ympäristötarkastaja heristää sormea
ja sanoo:
ei ei, ei näin. Puutarhan jätteet
ei metsään kuulu.
Saattaa sieltä palsamit ja muut
haitalliset vieraslajit vallata alaa,
ja näin koko metsän ekosysteemi
kokee hallaa.
Vie jätteet oikeaan paikkaan.
Omassa kompostissa
hyvää matosten ruokaa,
tai Puhaksella pienen maksun jälkeen
huokaat.
Näin on omatunto puhdas,
eikä luontokaan siitä suutahtas.

lue lisää

www.joensuu.fi/
ilmastokorttelit
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LIIKUNTA

Urheiluakatemia
tukiverkkona urheilijalle



TEKSTI JA KUVA Juho Kaasinen

Urheiluakatemia 15 v.
Juhlapäivä 1.11.

Akatemiatoiminta tarjoaa nuorille tukiverkon, jonka avulla opiskelu
ja harjoittelu yhdistyvät luontevasti.
Joensuun urheiluakatemia on tärkeä osa
monen urheilijan kehityspolkua. Urheiluakatemian tarkoituksena on toimia tukiverkkona kilpaurheileville nuorille ja nuorille aikuisille. Verkostotyö on Suomen
Olympiakomitean vetämää ja tavoitteena
on edesauttaa suomalaisen huippu-urheilun kehitystä.
Akatemia tarjoaa urheilijoille muun muassa treenitilat, valmennuksen, asiantuntijapalveluita ja lääkärit. Esimerkiksi fysioterapeutit ovat tärkeä lisä akatemian urheilijoiden harjoittelun tueksi.
Urheiluakatemiassa ovat myös uimarit
Veeti ja Roope Ruohtula. Veljekset opiskelevat Joensuun yhteiskoulun lukiossa. Sekä Veeti että Roope nappasivat viime kesän nuorten SM-uinneista mestaruudet,
Veeti 100 metrin perhosuinnista ja Roope
50 metrin rintauinnista. Akatemian kautta
saatava tuki näkyy suoraan harjoittelussa.
– Akatemiassa on mahdollisuus saada
myös rahallista tukea, ja ainakin itse olen
käyttänyt sen pääasiassa huoltavaan harjoitteluun, esimerkiksi hierontaan, kertoo
Roope Ruohtula.
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– Akatemian kautta olemme saaneet
esimerkiksi lisää allasvuoroja ja lisää ratatilaa, mikä on todella tärkeää meidän uimareiden kannalta, toteaa uimareiden päävalmentaja Petri Hirvonen.
Akatemia tekee yhteistyötä muun muassa kaupungin korkeakoulujen, keskustan lukioiden, Riverian, Itä-Suomen Liikuntaopiston sekä paikallisten seurojen kanssa. Keskeisiä ovat myös Olympiakomitea
ja lajiliitot. Yhteensä Suomessa toimii tällä hetkellä 20 urheiluakatemiaa.

Lue lisää

www.joensuunuutiset.fi/
akatemia15v

Joensuun urheiluakatemia 15 vuotta, juhlapäivä 1.11.
Avoimet ovet akatemian aamuvalmennuksessa
klo 8.15–9.30, paikat: Areena, jäähalli (kilpahalli),
Vesikko, urheilutalon telinesali

Tarinaansa kertomassa maastohiihdon päävalmentajana Reijo Jylhä ja suunnistuksen arvokisamitalisti
Marika Teini.

Luento huippu-urheilun vaatimuksista
klo 17–18.15, paikka: Tikkarinne 9, A-rakennus,
iso auditorio A105

Ilmoittaudu juhlapäivän ohjelmaan
www.joensuu.fi/urheiluakatemia15v

TAPAHTUMAT

Vainoniemen huvilalla
avoimet ovet
Joensuun 170-vuotisjuhlaa vietetään
syksyllä monin tavoin, muun muassa kaupungin eri yksiköiden avoimilla ovilla. Kaupungintalo on vuorossa
24.11. ja Vainoniemen huvila jo lauantaina 20.10. Linnunlahdella osoitteessa Vainoniementie 3 sijaitsevalla huvilalla järjestetään silloin kolme opastusta: kello 10 ja 12 suomeksi sekä
kello 14 englanniksi.
Vainoniemi on yksi suomen kau-

neimmista puujugend-rakennuksista. Se on rakennettu vuonna 1908 ja
vuodesta 1965 huvila on ollut Joensuun kaupungin omistuksessa. Sitä
voi vuokrata juhlien ja tilaisuuksien pitopaikaksi. Tervetuloa kierroksille!

Katso kuvia huvilalta
www.joensuu.fi/
vainoniemen-huvila

in english

www.joensuu.fi/english
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SM-tason uimarit Veeti ja Roope
Ruohtula opiskelevat urheilulukiossa.
Akatemia tukee heidänkin harjoitteluaan.

JOENSUU

ENO

MAAHANMUUTTAJAT

KANSALAISOPISTO

INFOJA MAAHANMUUTTAJILLE

MAASEUDUN ARKI
PUHUTTAA

Joensuulaisille, oleskeluluvan saaneille
maahanmuuttajille järjestetään syksyn
aikana infoja 17 eri teemasta. Kotouttamiseen liittyvät aiheet vaihtelevat Suomen historiasta verotukseen, harrastuksista vanhemmuuteen. Infoja on englanniksi, venäjäksi, arabiaksi ja dariksi.
Jokainen info järjestetään vuoden aikana monta kertaa, ensimmäiset lokakuussa.
Tilaisuuksiin on tervetullut kuka
tahansa oleskeluluvan perusteesta tai maahantulosyystä riippumatta. Ilmoittautumiset osoitteeseen
maahanmuuttajapalvelut@joensuu.
fi tai puh. 050 411 2737. Infojen aiheet, aikataulut ja paikat on listattu
osoitteessa www.joensuu.fi/maahanmuuttajapalvelut.
Joensuulaisista noin 2 300 on maahanmuuttajia. Eniten maahanmuuttajia
on Venäjältä, Bangladeshista, Syyriasta,
Virosta ja Kiinasta.

Enossa luennoidaan ajankohtaista
asiaa maaseudusta ja sen tuomista
ehdoista, palvelurakenteesta ja elinvoimaisuudesta. Luennot ovat kerran kuussa torstaisin Louhitalolla
osoitteessa Heintie 16.
Erikoistutkija Maarit Sireni ja projektitutkija Mari Kattilakoski käyvät
luennollaan läpi Maaseudun arki -kirjoituskilpailun satoa 25.10. kello 18.
Marraskuussa teemaan pureutuu yliopistonlehtori, nuorisotutkija Päivi
Armila nuorten näkökulmasta luennollaan Syrjäinen maaseutu nuorten
kokemana asuinympäristönä. Tämä
luento on 29.11. kello 18.
Sarjan viimeistelee keskustelupaneeli 13.12. kello 18. Sen aiheena
on kunnan ja paikallisten toimijoiden
vastuun- ja työnjako maaseudun palveluiden ja arjen raamien järjestämisessä. Paneelia johtaa emeritusprofessori Pertti Rannikko.
Luentosarja järjestetään yhteistyössä Louhiojan kyläyhdistyksen,
Rantalan virta -kulttuuriyhdistyksen
ja Eno-seuran kanssa. Luennot ovat
kaikille avoimia ja maksuttomia.

Lue lisää

www.joensuu.fi/
maahanmuuttajapalvelut

in english / НА РУССКОМ
www.joensuu.fi/english
www.joensuu.fi/russian
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ORKESTERI

kuva: Sussie Ahlburg
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Orkesterin tulevat
konsertit täynnä
tunteiden paloa
Kaupunginorkesterin tulevat viikot eivät jätä ketään kylmäksi,
kun ohjelmistossa kuullaan muun muassa Šostakovitšia,
Mozartia ja Klamia.
Torstaina 11.10. Jurjen Hempelin johtamassa Surun kosketus -konsertissa solisti Vesko Eschkenazy loihtii viulullaan viiltävää dramatiikkaa
Šostakovitšin sonaatissa, jonka kirpeyttä orkestrointi tehostaa.
Malttaako maailmankuulu konkari Ralf Gothoni pitää sormensa erossa flyygelin koskettimista, kun hän
kohtaa nuoremman tähden Nino
Gvetadzen kanssa Mozartin herkän
20. pianokonserton parissa 25.10.?
Marraskuun alussa Karjalan mailla
-konsertissa kaupunginorkesteri yhdistää voimansa Karjalan valtionfilharmonian sinfoniaorkesterin kanssa. Noin
70 muusikon suomalais-venäläinen fil-
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harmonia esiintyy ensin 1.11. Careliasalissa Jurjen Hempelin johtamana.
Sen jälkeen kaupunginorkesteri matkustaa vastavierailulle Petroskoihin
esiintymään 6.11. Karjalan valtionfilharmonian salissa kapellimestarinaan
Anatolii Rybalko. Konsertissa kuullaan Uuno Klamin Kalevala-sarja,
sinfoninen runoelma kansalliseepoksestamme sekä Rahmaninovin toinen
sinfonia, joka on venäläisen romantiikan suurteos täynnä tunteen paloa.

lue lisää
www.joensuu.fi/orkesteri/
syksy2018

KIRJASTO

Lukuneuvojat Kai Sormunen,
Riitta Kangas ja Timo Torvinen
ovat valmiina auttamaan!

Lukuneuvojalta uutta
puhtia lukuharrastukseen
Mitäpä lukisi seuraavaksi? Löydä uusia näköaloja kirjallisuuteen lukuneuvojan avustuksella! Kai Sormunen,
Riitta Kangas ja Timo Torvinen etsivät asiakkaan kanssa yhdessä uutta
luettavaa.
– Palvelu sopii kaikille aikuisille, oli
taustalla sitten lukutauko tai pidempi
lukuharrastus. Tavoitteena on löytää
uudenlaista ja yllättävää, ei niinkään etsiä saman tyyppistä luettavaa kuin aina aikaisemmin, Kai Sormunen kertoo.

Asiakas saa kahden viikon kuluessa noin kymmenen kirjan lukulistan.
Tarvittaessa henkilökunta voi koota
aineiston valmiiksi ja tehdä tarvittavat varaukset. Lukuneuvoja auttaa joko sähköpostitse (etunimi.sukunimi@
joensuu.fi), verkkolomakkeella osoitteessa vaara.finna.fi tai henkilökohtaisessa tapaamisessa. Ota rohkeasti yhteyttä!

Nino Gvetadze
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KIRJASTO

TEATTERI

PÄÄKIRJASTOSSA
REMONTTI

HULVATON
ROUVA
STROGANOV

Pääkirjastossa Koskikatu 25:ssä alkaa remontti, jossa uusitaan asiakkaiden wc-tilat, asennetaan uusi hissi ja
vaihdetaan kahvila Pilkun ikkunalasit
sähköistettyihin lämpölaseihin. Työt
valmistuvat vuoden loppuun mennessä. Kirjasto ja kahvio ovat auki
normaalisti koko remontin ajan.
Alakerran miesten ja naisten wc:t
yhdistetään yhdeksi suuremmaksi
wc-tilaksi, jossa on myös inva-wc.
Lasten ja nuorten osaston wc-tilat
muokataan perhe-wc:ksi.
Hissin asennus alkaa lokakuun
22. päivä ja kestää noin viisi viikkoa.
Vahtimestarit saattavat hissiä tarvitsevat asiakkaat henkilökunnan hissiin. Se ei kuitenkaan kulje kolmanteen kerrokseen asti, joten tarvittaessa henkilökunta hakee kolmannen
kerroksen musiikkiosastolta aineistoa liikuntarajoitteisille asiakkaille.
Kahvilan ikkunalasien vaihto alkaa marraskuun lopulla. Uudistuksen myötä ikkunat ovat vähemmän
vetoisat.

Kaupunginteatterin suurella näyttämöllä nähdään syyskaudella 2018 hulvaton kädenvääntökomedia Rouva Stroganova. Siinä kuullaan muun muassa
Leevi and the Leavingsin ”maakuntamusiikkia”.
Zinaida Dolgovan kirjoittama kansankomedia sai ensi-iltansa Marin tasavallassa, Venäjällä vuonna 2015. Ohjaaja Janne Saarakkala löysi sen suomalais-ugrilaiselta teatterifestivaalilta
ja sovitti yhdessä Lija Fischerin kanssa koko hilpeyden tapahtumat PohjoisKarjalaan. Käännöstyö on tehty Joensuun kaupunginteatterin tilauksesta.
Näytelmässä viisi peräkylän vanhaapoikaa koettaa elellä verkkaista arkeaan rahapulan, viinanhimon ja naisenkaipuun siivittäminä. Yllättäen kylälle tulee säpinää, kun sinne muuttaa
mystinen Rouva Stroganova ja aikoo
innovoida uutta bisnestä uinuvaan yhteisöön.

Lue lisää

http://kaupunginteatteri.jns.fi
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MUSEOT

Hilmassa kiehtova
juhlanäyttely TORI 170
Joensuun 170 vuoden pituista taivalta juhlistava Pohjois-Karjalan museo
Hilman uusi näyttely on aikamatka kotikaupunkimme vanhaan keskustaan.
169 vuotta sitten tuoreen kaupungin torilla pidettiin ensimmäiset markkinat. Joensuun syntyyn vaikutti vahvasti tarve saada tuon ajan kaupankäynnin säädösten
vaatimukset täyttävä kauppapaikka, eli
kaupunki. Näyttely esittelee torin ympäristön muutosta valokuvin ja tekstein. Joensuun rakennusmenneisyydestä muistuttavat palontorjuntavälineet ja pikakelauksen Joensuun keskustan muutoksesta
saa taitelija Dave Bergin toteuttamasta
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animaatiosta Story of Joensuu. Torikauppaa ja markkinoita näyttelyssä tuovat esille torikoju ja sirkuskarhu, torikansaa joensuulaiset arkivaatteet. Nämä museotekstiilit ovat esillä ensimmäistä kertaa.
Vaikka torikauppa on vuosikymmenten
saatossa vähentynyt, itse tori on pysynyt
kaupungin keskeisenä paikkana. 170 vuoden aikajakson perusteella voi väittää, että Joensuun tori tulee säilyttämään merkityksensä kaupunkikuvassa.

KANSALAISOPISTO

JOENSUU

Tori 170 -näyttely 27.9.–27.1.2019
Pohjois-Karjalan museo Hilma
Koskikatu 5, Carelicum, Joensuu

KONSERVATORIO

JOENSUU

Lue lisää

www.pohjoiskarjalanmuseo.fi

MUSEOT

Kim Jotuni,
The End of the Party, 2018

Miten Joensuu tehtiin,
ketä täällä asui?

Lapsen sävel -konsertteja
järjestetty jo 25 vuotta

Taidemuseon syksyssä
juhlaa ja erikoisopastuksia

Mietitkö koskaan, miltä nämä kadut näyttivät 170
vuotta sitten? Ketä joen varressa tuolloin käveli
ja miten kaupunki sai alkunsa?
Joensuun 170-vuotisen taipaleen innoittama
järjestetään miniluentosarja, joka alkoi syyskuussa arkkitehtuuri- ja suunnitteluteemalla. Sarja jatkuu kahdella kiehtovalla luennolla Carelicumin auditoriossa, osoitteessa Koskikatu 5.
Lauantaina 27.10. kello 10–12.30 tietokirjailija
Heikki Tarma luennoi Joensuun kaupungin merkkihenkilöistä. Sarjan päättää lauantaina 24.11. kello 10–12.30 FT Jukka Partanen aiheella Joensuun kaupungin synty.
Luennot ovat kaikille avoimia ja maksuttomia.
Tervetuloa seuraamaan kotikaupunkimme syntytarinaa!

Koko perheen konsertti Lapsen sävel kajahtaa Joensuun konservatorion juhlasalissa lauantaina
10.11. Konsertteja järjestetään kolme: kello 11, 15
ja 18 ja ne kestävät 45–60 min. Pelastakaa Lapset ry:n ja konservatorion yhteistyönä syntyneet
konsertit ovat valloittaneet ja innostaneet lapsia
musiikin pariin jo vuosikymmeniä. Tämän vuoden
konsertti on järjestyksessä 26:s.
Tänä vuonna konsertin teemana on 50-vuotias
Joensuun konservatorio. Ohjelmaan sisältyy lauluja ja leikkejä musiikkileikkikoulun eri vuosikymmeniltä. Joensuun konservatorion ensimmäiselle musiikkileikkikoulunopettajalle, Taru Paasiolle,
omistetaan oma esitys. Lisäksi mukana on Tulikatti-kuoro ja musiikkivalmennusryhmät. Vauvatkin pääsevät estradille, samoin muutama pikku
solisti ja jo 15 vuotta mukana ollut kansantanssiseura Motora.
Konsertteihin on vapaa pääsy, mutta kävijät
maksavat neljän euron perhenarikkamaksun, johon sisältyy käsiohjelma. Tuotto käytetään Pelastakaa Lapset ry:n kautta vähävaraisten pohjoiskarjalaisten lasten hyväksi.

Taidemuseo Onnissa on 27.9.–25.11. esillä Suomen Kuvataidejärjestöjen Liiton 80-vuotisjuhlanäyttely Juhlat/Bileet/Party/Fest/Hïeje. Taidemuseoon, Taidekeskus Ahjoon ja Galleria Kohinaan
jakautuvassa näyttelyssä on mukana 49 suomalaista nykytaiteilijaa tai taiteilijaryhmää.
Taidemuseolla on näyttelyn yleisöopastus keskiviikkona 21.11. kello 17.
Syksyn ohjelmassa on myös museon kokoelmiin liittyviä erikoisopastuksia. Keskiviikkona
31.10. kello 17 pidetään pyhäinpäivän hengessä
memento mori -teemainen opastus, jossa tutustutaan Oscar Parviaisen kuolema-aiheisiin teoksiin.
Iiriksen päivänä keskiviikkona 14.11. kello 17 tutustutaan vuosisadan vaihteen Iris-keramiikkaan
ja taiteeseen. Opastukset kestävät noin puoli tuntia ja sisältyvät museon pääsymaksuun.
Joensuu-päivänä 29.11. museoon on vapaa pääsy.

LUE LISÄÄ

www.joensuu.fi/170vuotta

LUE LISÄÄ

www.joensuuntaidemuseo.fi
www.kuvataidefestivaali.skjl.fi
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